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Câu 1 

Tất cả sức mạnh 

Có một cậu bé đang chơi ở đống cát trước sân. Khi đào một đường hầm trong đống cát, cậu 

đụng phải một tảng đá lớn. Cậu loay hoay tìm cách đây nó ra. Dù đã dùng đủ mọi cách, cổ 

hết sức, nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không thể đẩy được tảng đá. Đã vậy, bàn tay cậu  còn bị trầy 

xước, rớm máu. Cậu bật khóc rấm rứt trong thất vọng. Ngồi trong nhà lặng lẽ theo dõi mọi 

chuyện, người cha lúc này mới bước ra và nói: "Con trai, tại sao con không dùng hết sức 

mạnh của mình?”. Cậu bé thổn thức đáp: “Có mà! Con đã dùng hết sức rồi mà bố?”. “Không 

con trai, con đã không dùng đến tất cả sức mạnh của con. Con đã không nhờ bố giúp". Nói 

rồi, người bố cúi xuống, cùng con, bới tảng đá ra, nhấc lên và vứt đi chỗ khác.  

(Theo báo Tuổi trẻ - Bùi Xuân Lộc phỏng dịch từ Faith to Move Mountains) 

Viết một bài văn (khoảng 3 trang) trình bày suy nghĩ của em về những điều câu chuyện trên 

gợi ra. 

Câu 2 

"Càng từng trải chiến tranh, càng chứng kiến nhiều hơn sức mạnh hủy diệt, sức mạnh biến tất 

cả thành tro bụi của nó, Kiên càng tin rằng chiến tranh không tiêu diệt được cái gì hết. Tất cả 

vẫn còn lại đó, vẫn y nguyên." 

(Bảo Ninh – Nỗi buồn chiến tranh, NXB Văn học 2006, Tr.279) 

Từ những chiêm nghiệm trên, hãy nói về những điều “chiến tranh không tiêu diệt được” trong 

bài thơ "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của Phạm Tiến Duật (SGK Ngữ văn 9, Tập một, 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2017) và truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê 

(SGK Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam 2017). 
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